
مرور عشرين ب االحتفالعة القّديس يوسف في بيروت، في كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جام
في الساعة السابعة مساًء، في  2018حزيران )يونيو(  5، في UPT عاًما على تأسيس "الجامعة للكّل"

 مسرح "مونو".

 

 ،د المديرالسي  اء، أعز ائي المستمعين والمستمعات، ها األصدقاء األعز  أي  

يس يوسف، نساًء ورجااًل، "الجامعة للكل  "تحتفل  سون مؤس  ال! على تأسيسها  اعشرين عامً بمرور  في جامعة القد 
ي، في سن  تقاعدها والسي دة فيفيان موريت، مثل سليم عبو، أطال هللا عمره، ومنير شمعون، فلتسترح نفسه بسالم

نفسها وأوفت بعقدها بأن تكون جامعة  UPT "الجامعة للكل  " أثبتتلقد . والرضاة المود   يرمقوننا بنظرات، رائعال
، نساًء ورجااًل، جميعلل لذا تهاني  . للكل    هذا الوقت الذيفي  "الجامعة للكل  "عيد ون بمن تحتفلجميًعا أنتم  وللكل 

هي ملك ألولئك الذين الجامعة :  اعامً  30قبل  Ducruet قال األب دوكروييه. ال يشبه األوقات األخرى 
في الحالة األخيرة و ، كيانهاالحفاظ على ة مسؤولي  ون لوأولئك الذين يتحم  فيها الذين يدرسون و  فيها مون يعل  

جامعة  مهم ةبقناعة  يحملون  هم الذين وال ي عد ،حصى وعددهم ال ي   ،العلماني ين مهاراتأصحاب الون و اليسوعي  
يس يوسف م ا ع ا مسؤولةة كونهمهم  هذه الفي بت برم تها" الجامعة للكل  "أسرة  أقول إن  أستطيع أن . العريقة القد 

ن  يس يوسف روح يكو    .جامعة القد 

جامع كما ت شير إليه الكلمة الالتينية ، البيت الهالكون كل  الذي يجمع بيت البحسب أصل الكلمة، هي ، الجامعة
لفضول، المسائل المثيرة لو ، اتواإلبتكار ، والقدرات، األفكار، المنزل الذي يجمع كل  Cattholica "كاتوليكا"

 .الحضاراتو 

بمرور عشرين " الجامعة للكل  "األجيال المتعاقبة من طالبها وطالباتها، وصواًل إلى جيلكم، تحتفل  بفضلمعكم و 
 ....ثقةعلى أساس من ال طالبي   جتمعممن تكوين الثقافة و عشرين عاًما من  عاًما على تأسيسها،

دهمهي مثل األم   "الجامعة للكل  "و، ي ة بالمعنى األسمى للمصطلحثقافة مهم  ا لهإن     التي تغذ ي أطفالها وتزو 
ى مثل البوصلة على باب الجامعة حت   وتستقر   ة ال بل تتخط اهاالفرنسي  الل غة ة الناطقة ببأفضل المراجع الثقافي  

الجامعة " فتحن، لماذا ال تعالوًة على ذلك. هوقلب  فردعقل كل  ة في ال تنسى رسالتها في بناء الثقافة اإلنساني  
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يس يوسف أكثر قلياًل على عالم الطالب في "للكل   ! ! هاإلي ون حتاجية ثقافي   قيمة م ضافة مم لهلتقد   جامعة القد 
تعلن التي  طي بة والجي دةعشرون سنة من الثمار الولكن ها " ب في نظر الرب  س  ت  حال ت   عشرين عاًما" صحيح أن  

يس يوسفعن ثمار طي    االنفتاح الثقافي  ز بلبنان الثقافة و تعلن عن مستقبل يتمي  و ، بة أخرى للبنان ولجامعة القد 
 .أعماقناالذي يبني اإلنسان في 

هذا  صحيح أن  . منذ بداياتها "الجامعة للكل  "زة من سمات سمة ممي   تقد كانو ... مجتمع ة تنشئة مهم  إن ها 
ن  ،  التبادالت والمناظرات، لكن  ةالفصول الدراسي  قاعات ون في يستقر  أفراد يصلون للتسجيل و من  المجتمع يتكو 

ن من أفراد مجتمًعا منهذا العالم من واألنشطة والنزهات القصيرة أو الطويلة تجعل   المستمعين المكو 
 ...في سائر البلدانا اليوم في لبنان وغدً  تشع  " الجامعة للكل  "تجعل ب و س  ت  حة ت  قو  ... والمستمعات

دة التقاليد الجي  الوجود و  ه لم يعد لبنان الذي يتمت ع بفرح، وأن  رلبنان قد تغي   نسمع أن  ... ة تزرع الثقةمهم  إن ها 
في ، "الجامعة للكل  " في... ليشيات وروح الميليشياتالمي تغزوهلبنان  نسمع أن  . جتماعي   واإلواالنفتاح الروحي  

الذي يتمت ع  لبنان في بناء لبنان الغد، نريد أن نستمر  هذه الثقة ب... امعً  لبناء المعرفة ةالثق ون تجدو  ها، نجدالذم
، االعيش معً  لبنان... توطيد العالقات مع اآلخرينك و ، والتحر  بحري ة التفكير والكتابة، واإلعتقاد والنشر

 .التضامنو ة الديمقراطي  و 

، يمكن أن التاليوب. أو المستدامة ةالمستمر   يه اليوم التنشئةما نسم  لمعبد بمثابة  هي" للكل  الجامعة " ،أخيًرا
... مهني ةال نسبغ عليها صفة التنشئة م من التنشئةمتقد   نحو شكل  رب ما  لتت جهذاتها  "الجامعة للكل  " ىتتخط  

وتكييفها  بالسعي إلى تحديث المعرفةة الجامعة لمرافقة عالم اليوم طريقة لتحقيق جزء من مهم  هذه كون ست
 .ة نقلهاومعرفة كيفي  

ة ؛ أتمن ى أن يبدأ جنة التوجيهي  اني والل  د بج  ، السي   هذا اإلحتفالالفريق الذي أعد   اء، أشكرها األصدقاء األعز  أي  
تت سم زمنًة ر األزمنة الجديدة التي ستبقى أى فجيوم جديد ولكن حت   فجرليس فقط  ،ى الفجرحت   ستمر  العيد وي

 ! ق والمحب ة الخي رةتفو  لبا


